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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Perkembangan teknologi komunikasi pada era digital ini telah menggeser 

peran dari media konvensional. Hadirnya media baru menjadi salah satu media 

yang dapat memadukan antara teks, suara, gambar, dan video dengan 

menggunakan teknologi komputer yang berbeda dari media tradisional. Menurut 

Flew (2005), media baru (new media) merupakan terminologi yang menjelaskan 

terkait teknologi komunikasi digital yang terkomputerisasi dan terhubung ke 

dalam jaringan internet. Media baru memberikan dampak yang cukup besar 

terhadap kehidupan sosial masyarakat. Sehingga dapat merubah pola kehidupan 

masyarakat baik secara budaya, berpikir, dan berkomunikasi. Internet saat ini 

telah menghasilkan bentuk baru dalam interaksi sosial termasuk kegiatan 

komunikasi.  

 Hal ini dikarenakan karakteristik internet yang bersifat tersebar dan mudah 

digunakan. Salah satu dari bentuk media baru yakni media sosial, dimana para 

penggunanya dapat dengan mudah untuk bergabung dalam beberapa aktivitas dan 

interaksi yang memungkinkan terjadinya kegiatan pertukaran informasi. Seiring 

berjalannya waktu, hadir beberapa media sosial yang sering digunakan seperti, 

Youtube, Facebook, Twitter, dan Instagram. Media sosial ini membuat 

masyarakat menjadi aktif berselacar didunia maya tanpa ada batasan ruang dan 

waktu. Media sosial juga dapat menjadi wadah bagi pengguna dalam menampung 
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aspirasi dan kreatifitas. Kesadaran akan pentingya berkomunikasi serta 

mendapatkan informasi melalui media sosial dimanfaatkan perusahaan maupun 

pelaku usaha sebagai media promosi yang dinilai efektif karena sebanyak 56 

persen pengguna internet di Indonesia menggunakan media sosial (We Are Social, 

2019). Melalui media sosial dapat terjadi interaksi seperti brand conversation, 

brand mention dan social metric lainnya berupa follower, like, dan share. 

Sehingga dapat memberikan pengaruh yang besar dalam keputusan pembelian. 

(Priansa, 2017:358). 

 Selain teknologi dan media yang terus berkembang dari waktu ke waktu 

dunia pemasaran juga ikut berkembang. Saat ini hadir pemasaran baru yakni 

pemasaran 4.0 yang berfokus pada kemanusiaan di era digital yang merupakan 

perpaduan dari pemasaran 3.0 dan digital. Pendekatan pemasaran ini 

mengkombinasikan interaksi antar online dan offline. Pesatnya perkembangan 

teknologi digital meniscayakan konektivitas antara mesin ke mesin. Dimana 

mesin ke mesin harus mampu menciptakan relasi manusia ke manusia sehingga 

perkembangan teknologi tidak berhenti pada teknologi itu sendiri. 

 Dalam pemasaran secara tradisional, biasanya perusahaan 

mempromosikan apa yang mereka tawarkan baik berupa produk atau jasa melalui 

media iklan dengan harapan saat melihat iklan konsumen dapat langsung 

melakukan pembelian. Hal ini menjadikan para konsumen kebal terhadap promosi 

dari suatu produk. Sehingga mendorong perusahaan untuk membentuk promosi 

yang tepat dengan tidak menggunakan advertising pada umumnya, tetapi lebih 

memilih menggunakan content marketing.  



 

3 

 

 Content marketing atau biasa dikenal dengan pemasaran konten 

merupakan pendekatan pemasaran yang mencakup menciptakan, memilih, 

membagi dan memperbesar konten yang menarik, relevan, dan berguna untuk 

kelompok khalayak yang menciptakan konten. pemasaran konten telah menjadi 

bentuk baru dari sebuah iklan dan #tagar yang digunakan pada distribusi konten 

melalui media sosial menyerupai peran tagline tradisional. (Philip Kottler dalam 

Kertajaya dan Setiawan 2018:120) 

 Berbicara mengenai pemasaran konten tentunya dibutuhkan peran content 

creator (pembuat konten) dalam memasarkan suatu produk atau jasa melalui 

media sosial. Content creator merupakan orang yang membuat suatu konten baik 

berupa tulisan, gambar, video, suara maupun gabungan dari dua materi atau lebih. 

Konten-konten tersebut dibuat untuk media, terutama media digital seperti 

Youtube, Instagram, Wordpress, dan Blogger. Seiring berjalannya waktu, kini 

content creator perlu memiliki keahlian khusus karena para pengguna media 

sosial seperti instagram telah menjadikan instagram sebagai ladang berbisnis, 

pembentukan product branding, personal branding, dan corporate branding. 

 Pada industri kreatif saat ini, salah satu sub sektor yakni industri kuliner 

meliputi makanan dan minuman menjadi usaha yang cukup besar dalam 

menopang perekonomian di Indonesia. Menurut BEKRAF (Badan Ekonomi 

Kreatif Indonesia) industri kuliner memberikan kontribusi yang cukup besar yakni 

30% dari total pendapatan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif 

(www.bekraf.go.id). Industri kuliner mempunyai potensi yang sangat kuat untuk 

berkembang, oleh karena itu pemerintah akan mendukung sub sektor industri 
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kuliner agar lebih maju. Di kota Malang pertumbuhan usaha foodstartup menurut 

BEKRAF ( Badan Ekonomi Kreatif Indonesia) pada tahun 2019 memiliki potensi 

yang sangat besar dalam memasarkan produk kuliner. Sehingga tak heran jika di 

kota Malang terdapat berbagai coffeeshop dan restoran yang telah menjamur. Hal 

ini dikarenakan kota Malang selain dikenal sebagai kota wisata juga dikenal 

sebagai kota pendidikan yang sering dikunjungi oleh berbagai wisatawan maupun 

pelajar dari seluruh Indonesia. 

 Dalam perkembangannya para pelaku usaha dalam industri kuliner saat ini 

menemui banyak tantangan. Salah satunya terkait upaya untuk mengembangkan 

produk yang akan dipasarkan. Para pelaku usaha di tuntut untuk lebih kreatif dan 

inovatif dalam memasarakan dan memperkenalkan produknya dalam menghadapi 

persaingan. Bentuk promosi paling efisien dan efektif yang dapat dimanfaatkan 

oleh perusahaan saat ini adalah melalui media sosial Instagram. Para pelaku usaha 

yang mendistribusikan kontennya melalui Instagram harus membangun customer 

engagement (keterlibatan konsumen)  dengan para pembaca, followers, mupun 

masyarakat lainnya yang sering mencari informasi terkait produk kuliner, karena 

saat ini customer engagement semakin banyak dipakai seiring dengan 

meningkatnya organisasi bisnis (perusahaan) yang menggunakan media sosial. 

Perkembangan teknologi yang demikian pesat memudahkan setiap orang 

khususnya pelaku bisnis bertukar informasi dan melakukan komunikasi. Dengan 

menggunakan media ini, perusahaan tidak membutuhkan banyak biaya untuk 

mempromosikan produk-produknya dan jangkauannya pun lebih luas. Kesadaran 



 

5 

 

untuk mejalin dan merawat hubungan melalui customer engagement bagi 

organisasi bisnis menjadi penting. 

 Salah satu usaha kuliner dikota Malang yang turut memanfaatkan media 

sosial dalam membangun customer engagement  yakni Paradista Coffee. Paradista 

Coffee merupakan coffeeshop yang baru berdiri pada 15 Maret 2019 lalu. Dengan 

mengusung konsep Japanese yang minimalis dan cozy menjadikan Paradista 

Coffee memiliki daya tarik tersendiri di kalangan masyarakat. Selain itu, di kota 

Malang juga terdapat berbagai macam coffeeshope yang telah hadir lebih dahulu. 

Hal ini tentunya menjadikan Paradista Coffee harus menghadapi persaingan yang 

ketat dalam mempertahankan usahanya. Dalam mendapatkan loyalitas konsumen, 

para pelaku usaha tentunya harus jeli dalam melihat pasar, mengemas produk, 

hingga menghadapi perilaku pesaing usaha lainnya. Selain itu, saat ini para 

konsumen dalam memilih café maupun restoran bukan lagi sekedar untuk 

memenuhi rasa lapar, namun juga dapat dijadikan sebagai tempat bertemu dan 

bersosialisasi dengan teman, sahabat, keluarga, rekan bisnis hingga mengerjakan 

tugas. 

 Sehingga melalui pemasaran konten ini, content creator Paradista Coffee 

tentu akan membuat dan menciptakan pesan yang dapat membangun customer 

engagement yang baik antara konsumen dengan perusahaan. Membangun 

customer engagement dalam audiens yang besar merupakan tujuan penting setiap 

perusahaan. Customer engagement merupakan tahapan diatas loyalitas konsumen, 

dimana pada tahapan ini hubungan emosional antara perusahan dengan konsumen 

terjalin. Customer engagement hadir karena adanya perkembangan teknologi dan 
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informasi, khusunya internet. Internet dengan sifatnya yang interaktif mampu 

mendukung komunikasi dua arah antara konsumen dan perusahaan, tidak hanya 

itu konsumen juga dapat menyampaikan feedback secara langsung ke perusahaan. 

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul 

“Penerapan Content Creator Pada Produk Kuliner Dalam Membangun 

Customer Engagement  (Studi Pada Content Creator Paradista Coffee 

Malang)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan paparan latar belakang diatas, maka peneliti menyimpulkan 

rumusan masalah yakni “Bagaimana penerapan yang dilakukan oleh content 

creator Paradista Coffee dalam upaya membangun customer engagement?” 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan, dalam penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui  bagaimana penerapan content creator Paradista 

Coffee dalam membangun customer engagement melalui pengelolaan isi pesan 

pada konten instagram @paradistacoffee. 
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1.4 Manfaat Penelitian  

 Melalui penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan beberapa 

manfaat baik secara akademis maupun praktik sebagai berikut : 

1. Secara Akademis 

Dapat memberikan ilmu pengetahuan mengenai kajian analisis 

deskriptif terkait komunikasi pemasaran. Selain itu penelitian ini juga 

dapat digunakan sebagai referensi baru bagi peneliti selanjutnya, 

khusunya bagi mahasiswa ilmu komunikasi.  

2. Secara Praktik 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan 

pengetahuan bagi pembaca mengenai penerapan content creator 

melalui pengelolaan isi pesan dalam konten di media sosial dan 

memberikan acuan bagi perusahaan maupun content creator lainnya 

terkait bagaimana mengelola media sosial internal untuk membangun 

customer engagement.  

 


